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Praszka, 20.07.2020 r.  

 

 

Do Wykonawców: 

 

 

Nazwa zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka  

w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” 

realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania oraz modyfikuje opis przedmiotu zamówienia: 

 

Pytanie nr 1. W części 16 Sprzęt komputerowy i RTV dla Przedszkola Specjalnego  

w Praszce w specyfikacji jest monitor interaktywny o przekątnej min. 80”. Koszt takiego 

monitora jest ogromny i do Przedszkola jest to zdecydowanie zbyt olbrzymi monitor. Czy 

czasami ktoś się nie pomylił tworząc tę specyfikację. Czy przypadkiem nie chodziło o tablicę 

interaktywną? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis dla poz. 5 w części nr 16 na: 

 

 

Pytanie nr 2. Część 4 Sprzęt komputerowy i RTV i tablica interaktywna dla Przedszkola 

Publicznego nr 2 w Praszce i specyfikacja projektora, tablicy i ekranu. Pytanie: czy 

wymieniony w specyfikacji projektor ma współpracować z ekranem? Czy z tablicą 

interaktywną? W pozostałych częściach w specyfikacji tablicy interaktywnej jest również 

wymieniony projektor (bez którego tablica nie będzie działała), a w tej części 4 projektor jest 

osobno. Co do czego dopasować? 

5
Monitor interaktywny z kompletem 

głośników

Wspomaganie pracy nauczyciela oraz 

wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu 

zdobycia nowych wiadomości i umiejętności przez 

dzieci. Obsługa ekranu dotykowego- rysowanie, 

pisanie, malowanie, zaznaczanie, przeciąganie 

obrazów na wyznaczone miejsce, a także 

podkreślanie na wyświetlonym obrazie. 

1

Przekątna 55’’

Technologia wzorca punktowego

Bezprzewodowa komunikacja z komputerem wbudowane  głośniki 2x15W  (lub 16 W)                                                                                                  

komunikacja Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                      

uchwyt montażowy i szkolenie wprowadzające w zestawie                                                                                                                                                                                           
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Odpowiedź: Projektor ma działać głownie z tablicą interaktywną co nie wyklucza 

zastosowania również projektora do wyświetlania na ekranie. 

Pytanie nr 3: Proszę o podanie informacji odnośnie zadania pp nr 1 część 3 Pomoce 

artystyczne i manualne dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Praszce pozycja  

16-wielka mandala. Proszę o podanie producenta, poglądowej strony  

internetowej. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla poz. 16 z części nr 3. 

 

Modyfikacja w części nr 26 Sprzęt interaktywny dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Przedmościu poz. nr 1. - wielkość monitora zmienia się z min. 75” na 

min. 55”  

 

 

 

 

Załączniki do pisma z dnia 20.07.2020 r.: 

1. 20.07.2020 1 PP Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 1-3 (dot. pytania nr 3 w cz. 

nr 3 – wykreślenie poz. nr 16 wielka mandala) 

2. 20.07.2020 2 PP Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 4-6 (dot. pytania nr 2 w cz. 

nr 4 – projektor do tablicy i do ekranu) 

3. 20.07.2020 3 PP Specjalne Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 7-17 (dot. 

pytania nr 1 w cz. nr 16 –zmiana wielkości monitora) 

4. 20.07.2020 5 PP Przedmość Opis przedmiotu zamówienia cz. 23-26 (dot. modyfikacji 

w części nr 26 poz. 1 zmiana wielkości monitora) 

Część nr 26. Sprzęt interaktywny dla Oddziału 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przedmościu

1 monitor interaktywny 

Daje możliwość przygotowania dla dzieci  ćwiczeń 

interaktywnych. Pozwala wchodzić w fizyczne interakcje 

z wyświetlanym na powierzchni monitora materiałem 

poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów i tym 

podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to nowe 

dynamiczne doświadczenia i zmienia styl nauczania. 

Pozwala  na poznanie nowoczesnych technologii,  

uatrakcyjnianie zajęć, ciekawe wyzwania podczas zajęć, 

aktywizowanie dzieci, wyzwalanie kreatywności, 

korzystanie z róznych zasobów edukacyjnych, 

umożliwienie zaspokajania różnych potrzeb, urządzenie 

pozwala poznać to, czego nie można zobaczyć w swoim 

otoczeniu.

1

Przekątna min. 55’’

Bezprzewodowa komunikacja z komputerem wbudowane  głośniki 2x15W                                                                                                         

komunikacja Wi-Fi,                                                                                                                                                                                                                     

uchywt montażowy w zestawie,                                                                                                                                                                                          

szkolenie wprowadzające 


